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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice  

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 400/2018 din 25 iunie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 cu un alineat nou, care să prevadă 
că, în situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, creşterea salarială 
prevăzută de lege nu acoperă sau acoperă parţial valoarea contribuţiilor 
sociale obligatorii transferate de la angajator la angajat, salariile de bază 
pot creşte în cotele procentuale care să acopere aceste contribuţii. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 
iunie 2018. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.256/28.03.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1096/13.03.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/362/05.09.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1020/29.05.2018). 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

Bucureşti, 12 septembrie 2018 
Nr. 4c-9/588 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 septembrie 
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

- d-l Liviu Prodan – consilier, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă şi o abţinere). 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- din actuala redactare nu se înţelege dacă s-a urmărit menţinerea 
în plată a salariilor, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare nete aferente lunii decembrie 2017 sau doar 
acoperirea integrală a contribuţiilor de asigurări transferate de la 
angajator la angajat; 

- în forma propusă, textul are caracter retroactiv, dat fiind că se 
deduce că soluţia ar fi trebuit să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 
2018. 

- textul propus nu satisface, în opinia noastră, cerinţele de claritate 
şi previzibilitate, conform art. 1 alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, dat fiind că sintagmele „nu acoperă”, „acoperă parţial”, „pot 
creşte în cote procentuale corespunzătoare” pot fi interpretate şi aplicate 
în mod diferit, fiind posibilă crearea unei situaţii de discriminare între 
persoane din aceeaşi categorie, aflate în aceeaşi ipoteză juridică. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

   
 
           
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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